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एडगय डॉल्फपन अजून तरुण शोता. ऩण 
तो खूऩ शुळाय शोता. जेव्शा तो छोटा 
शोता तवे्शाऩावून तो लस्तू आऩफमा 
तोंडात ऩकडू ळकत शोता आणण कधी-
कधी त्मा पेकू ळकत शोता.  
 



 जेव्शा आईने त्मारा उडी 
भायामरा शळकलरे. तवे्शा त्माने 
अगदी आईवायखीच उडी भायरी 
ऩण एलढी उंच नाशी.   



  आईने एकदा त्मारा एका जशाजाचा 
ऩाठराग कयामरा शळकलरे. एडगयने 
आऩफमा तोंडात वभुद्री ळेलाऱमाचा 
रांफ तुका ऩकडरा आणण भग 
जशाजाचा ऩाठराग केरा.  

 आईने त्मारा शलेत वयऱ उडी 
भायामरा शळकलरे. थोड्मालेऱाने 
एडगय खारी मेण्माची मोग्म ऩद्धत 
शळकरा. वुरुलातीरा त्मारा जखभा 
झाफमा, ऩण तो वतत प्रमत्न कयत 
याहशरा. 



एक हदलव तो वयऱ उडी भायण्माचा 
अभ्माव कयत शोता. तवे्शा त्मारा दयूलय 
एक अजफ हदवणाये जशाज हदवरं. 
“ठीक आशे, तुमशांरा भाहशत आशे?” तो 
मशणारा. “भरा त ेजशाज खूऩ 
चचत्ताकऴषक लाटत आशे. भी त ेजलऱ 
जाऊन फघणाय.”  



“त्माच्मा खूऩ जलऱ जाऊ नको,”  
एडगयची आई मशणारी. “आऩफमारा 
भाशीत नाशी त ेकाम आशे ते.” 
“भरा भाशीत आशे भी काम कयतो 
आशे त.े” एडगय मशणारा.. 
भग तो नतथं गेरा. त्माने जलऱ 
जाऊन फनघतरं तवे्शा जशाज थांफरं 
शोतं. त्माच्मात भजेदाय हदवणाऱ्मा 
काशी गोष्टी शोत्मा ज्मा ऩाण्मात 
उड्मा भायत शोत्मा.  



“त ेकाम आशे?”  एडगयने आवचमाषने 
वलचायरे.  
“भरा तय त ेभावे आशेत अवं लाटत 
नाशी.” 
भग तो अजून थोडा जलऱ गेरा. अचानक 
त्माच्मा वभोय एक गोष्ट आरी. त्माचा 
चेशया गोर शोता. त्माच्मा चऩट्मा 
ल्लरऩवष शोत्मा आणण तो काऱा शोता.  
“भाझं नाल एडगय आशे.” एडगय 
मशणारा. “तू कोण आशेव?” ऩण त्मा 
गोष्टीने पक्त फुडफुड ेकाढरे. 



"भाफ़ कय?"  एडगय मशणारा.  
"फॉफब्रफीब्रफब्फर  कोण?" 

ऩण त्मा लस्तूने पक्त अजून फुडफुड ेतमाय केरे. 
 “भी शलेत वयऱ उंच उडी भारू ळकतो,”  
एडगय मशणारा. 
“तुरा भरा बेटामरा आलडरे?” 



ऩण त्माने उडी भायण्माआधी ,त्माच्मा 
जलऱ अजून काशी लस्तू आफमा.त्मा 
त्माच्मा चायी फाजूरा आफमा. 
त्मांच्माऩैकी एकाजलऱ जाऱं शोतं.  
"अये!" एडगय मशणारा. 
“शा कोणता खेऱ आशे?” 
ऩण कोणीच काशी उत्तय हदरे नाशी.  



 त्माच्मा चायीफाजूरा जाऱं ऩवयरं शोतं. 
भग एडगयरा  ऩाण्माच्मा फाशेय उडलरं 
गेरं. “जाऱं काऩा.” एडगय ओयडरा. 
“भरा जाऊ द्मा.” 



ऩण जाऱं शलेत उचररं गेरं.आणण 
त्मारा जशाजाच्मा डकेलय ठेलरं 
गेरं. जाऱं उचरणायी दोन भाणवं 
शवत शोती.. 

“शी काशी भजा नाशी,” 
एडगय यागात मशणारा. “शा एक फेक्काय 
खेऱ आशे, नाशीतय भग लाईट भस्कयी 
आशे.  भरा भाझ्मा आईजलऱ जामचं 
आशे.” ऩण भाणवांनी त्मार उचरून एका 
टाकीत टाकरं. 



 टाकी भध्मे ऩाणी शोतं. त्माभुऱे 
एडगय ओरा याहशरा. ऩण टाकी खूऩ 
खोर नव्शती. “जय टाकीभध्मे अजून 
थोड ंऩाणी अवतं.” त्माने वलचाय केरा. 
“भग भी टाकीभधून फाशेय उडी भारू 
ळकरो अवतो.” 



तो त्मा रोकांकड ेथोड ंअचधक ऩाणी 
भागू ळकरा अवता.ऩण त ेरोक त्मारा 
खूऩ शुळाय लाटरे नाशी. “भरा लाटतं 
त्मांना भाझं मशणणं कऱणाय नाशी.” 

त्माने ऩाणी भागण्माचा प्रमत्न केरा, 
ऩयंतु रोकांना त्माचं मशणणं वभजरं 
नाशी. डॉल्फफ़न  ऩकड़फमा नंतय त ेखूऩ 
खुळ झारे शोत.े  



“चरा त्मारा काशी शळकलू मा,”  
त्मांच्मातफमा एका भाणवाने मशटरं. 
“भी ऐकरं आशे की डॉल्फपन खूऩ स्भाटष 
अवतात.” त्मा भाणवाने एक चेंडू एडगय 

कड ेपेकरा.  
“फघ,” तो मशणारा. “जया शे ऩकडण्माचा 
प्रमत्न कय.” 



एडगयने वशज चेंडू ऩकडरा 
आणण तो ऩयत पेकरा.  

"अये फाऩ ये!"  तो भाणूव ओयडरा. 
“तो आऩण वलचाय करू ळकतो 
त्माऩेषा तो जास्त शुळाय ननघारा.” 
“जय भाझ्मा टाकीत ऩाणी अवतं 
तय भी त्मांना अजून नलीन 
कयाभती करून दाखलू ळकरो 
अवतो,” एडगयने वलचाय केरा. 



त्माने एक भाणूव ऩहशरा जो 
ऩाण्माच्मा नऱीने डकेची वपाई कयत 
शोता. त्माभुऱे  एडगयच्मा डोक्मात 
अवा  वलचाय आरा. ऩण तो भाणूव 
खूऩ दयू शोता आणण एडगय त्मा नऱी 
ऩमतं ऩोशचू ळकत नव्शता. 



कोणीतयी  एडगयकड ेअजून एक चेंडू 
पेकरा. 
एडगयने तो ऩयत पेकरा. मालेऱी त्माने चेंडू 
गोराकाय फपयलून पेकरा. “त्माच्माकड ेखूऩ 
षभता आशे!” तो भाणूव ओयडरा.  

“आऩफमाजलऱ एक वुऩय डॉल्फफ़न आशे!" 

प्रळंवा  ऐकून एडगयरा चांगरं लाटरं. ऩण 
आता एडगय त्मा भाणवांभुऱे आणण 
त्मांच्मा खेऱाभुऱे थकून गेरा शोता. 
 



एडगय वलचाय करू रागरा की ळेलटी 
ती भाणवं त्मारा कधी वोडून देतीर? 

त्मारा कधी जाऊ देतीर? ऩण अचानक 
जशाज ननघारे. भग एडगयरा लाटरं की 
त ेरोक त्मारा जाऊ देणाय नाशीत.  



"अये!" एडगय  मशणारा. “भरा 
इथून जाऊ द्मा!  
भरा घयी जामचं आशे.” 
ऩण त ेरोक पक्त शवत याहशरे 
आणण त्मारा नलनलीन कयाभती 
शळकलण्माचा वलचाय करू रागरे. 



एका भाणवाने एडगयरा एक अजफ टोऩी 
घारण्माचा प्रमत्न केरा.ऩण एडगयने ती 
काढून टाकरी. “त्मारा शऱूशऱू टोऩी 
आलडामरा रागेर.” एक भाणूव मशणारा, 
“काऱाफयोफय त्मारा आऩण काशीशी 
आलडून घ्मामरा शळकलू.” 

“नाशी, तुमशी अवं करू ळकणाय 
नाशी!”एडगय ओयडरा. “भी एक 
डॉल्फपन आशे, भी वभुद्रात याशतो. 
भरा भाझ्मा आईकड ेऩयत जालं 
लाटतं आशे.” 



“भरा तो बुकेरा लाटत आशे,”दवुया 
भाणूव मशणारा. 
 “कोणीतयी त्मारा भावे आणून द्मा.” 
त्मांनी एडगयवाठी भावे आणरे. ऩण 
त्मांनी भावे देण्माआधी एडगयरा त्मांनी 
ऩयत चेंडू पेकामरा वांचगतरा. 



एडगयरा एलढा याग आरा 
त्माने चेंडू शलेत एलढ्मा 
जोयात पेकरा की तो 
जशाजाच्मा फकनाऱ्मालय ऩडरा.  



 चेंडू वभुद्रात जाऊन ऩडरा.त्मा रोकांना 
चेंडू घेण्मावाठी जशाज थांफलामरा 
रागरे. कोणीतयी जशाजातून उरटे टांगून 
घेलून चेंडू ऩयत आणरा. मा गोष्टीभुऱे 
एडगय वलचायात ऩडरा. मा रोकांना चेंडू 
एलढा शला आशे. मशणजे तो त्मांच्मावाठी 
खूऩ भशत्लाचा आशे. 



भग जेव्शा ऩण एडगय चेंडू पेके 
तवे्शा कोणीतयी भाणूव चेंडू 
ऩकडामरा उडी भायत अवे. आता 
एडगय त्मा रोकांना आऩफमा 
इच्छेनुवाय कुठेशी उडी भायामरा 
रालू ळकत शोता. डकेच्मा खारी 
फकंला आऩफमा टाकीत.  

“जय भी चेंडू ऩाण्माच्मा नऱीलाफमा 
भाणवाकड ेपेकरा तय?..... 
एडगयने त्मा वंधीची लाट ऩाशण्माचे 
ठयलरे.  



दवुऱ्मा हदलळी तो भाणूव एकटाच 
ऩाण्माच्मा नऱीने डके धूत शोता. तवे्शा 
एडगयने प्रमत्न कयण्माचा ननणषम घेतरा. 
एडगयने चेंडू आऩफमा तोंडात दाफरा. 
तवे्शा तो भाणूव एडगयकडून चेंडू ऩयत 
घेण्मावाठी आरा. 



त्माचलेऱी एडगयने चेंडू डकेच्मा खारी 
पेकरा.भग त्माने वपाई काभगायाची 
नऱी हशवकालून घेतरे आणण ती 
आऩफमा ऩाण्माच्मा टाकीत टाकरी.  



त्मा भाणवारा तो खेऱ खूऩ 
भजेळीय लाटरा. आधी तो चेंडू 
घेण्मावाठी धालरा. आणण भग 
तो दवुऱ्मा रोकांना फातभी 
देण्मावाठी ऩऱारा. 



माकाऱात एडगय 
टाकीत ऩाणी बयत 
याहशरा.  



जोऩमतं फाकी रोक मेत शोते, तोऩमतं 
टाकी ऩाण्माने बरून गेरी आणण एडगय 
त्मात गोर-गोर ऩोशू रागरा. तो 
अचधक जोयात, अजून जोयात ऩोशत 
याहशरा. आणण भग त्माने वयऱ शलेत 
उडी घेतरी.  



….आणण जशाजाचा फकनाया ऩाय करून... …. 



….. वयऱ आऩफमा आईजलऱ गेरा. 

वभाप्त  


